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विल्यम  टेऱ  
ऱेखक: लऱओनाडड फिशर 

मराठी अनुिाद: तपृ्ती कर्णडक  



अळी आख्मायमका आशे कक चौदाव्मा ळतकात 
स्वलवच्मा जनतेलय ऑस्विमाच्मा शॅप्वफगग 
याजघयाण्माची जुरभी याजलट शोती.  तमाांच्मा जुरभी  
अततमाचायावलरुद्ध एक भाणूव ऩेटून उठरा. तमाचे 
नाल वलल्मभ टेर.  

आऩल्मा रोकाांना गव्शनगयच्मा टोऩीऩुढे गुडघे 
टेकाले रागत ह्माने वलल्मभ टेर अवलवथ शोता. 
तमाने वलत: तवे कयामरा ठाभ वलयोध केरा. 
तमाफद्दर तमारा बमांकय शळषा देण्मात आरी. 
तमाच्मा भुराांच्मा डोक्मालय वपयचांद ठेलण्मात आरे.   
टेरने नेभ धरून तमाचे फयोफय दोन तुकड ेकयामचे. 
तवे जय तमारा कयता आरे तय ळशयाच्मा प्रभुख 
चौकात ठेलरेरी टोऩी काढून टाकण्मात मेईर. आणण 
जय तमात तो अऩमळी झारा तय तमाचा भुरारा, 
स्जभीरा ठाय भायण्मात मेईर.  

अयतळम आकऴगक बाऴा आणण वुांदय चचत्ाांनी 
शरओनाडग एलयेट कपळयनी भुक्तीचे रूऩक-वलल्मभ 
टेरची कशाणी वाांचगतरी आशे.  

 



वलल्मभ टेर  
रेखक आणण चचत्:े शरओनाडग कपळय 

भयाठी अनुलाद: तपृ्ती कणणगक   



गॅववरय चौकात उांच टाांगरेल्मा वलळार घांटेचा आलाज 
दभुदभुरा. आजूफाजूच्मा डोंगयाभध्मे जणू काशी डझनबय घांटा 
लाजलतांम अवा प्रयतध्लनी घुभरा. वगऱे रोक रगफगीने चौकात 
जभरे. 

“पभागन!”, दतू खशरता उघडत ओयडून म्शणारा.  
“ऐका शो ऐका! उऩस्वथत अवरेल्मा वलाांनी ऐका! दशा लऴे आणण 

तमालयीर वलग जनतनेे आज दऩुायऩावून गव्शनगयच्मा म्शणजेच शय 
गॅववरयच्मा टोऩीऩुढे गुडघे टेकून आदय व्मक्त कयामचा आशे. उयी 
ऩयगण्मातल्मा अल्टडॉर्ग  स्जल्ह्मातीर गॅववरय चौकात एका उांच 
खाांफालय शी टोऩी ठेलरी जाईर. शा बाग शॅप्वफगग याजघयाण्माचे याजे 
ऩहशरा अल्फटग ह्माांच्मा अचधऩतमाखारी आशे. टोऩीऩुढे न झुकणाऱ्मा 
व्मक्तीरा ताफडतोफ कठोय शळषा केरी मेईर. 

याजलऴग १३०७, जुरै भहशनाचा ऩहशरा हदलव वशी आणण 
शळक्क्मावश.” 

   
 



“”शय गॅववरय खूऩ दषु्ट आशे,” वलल्मभ यागायागाने आऩल्मा भरुारा, 
स्जभीरा म्शणारा, “अवा अतमाचायी भी आताऩमांत ऩाहशरा नव्शता.” 

टेर शा एक अयतळम प्रशवद्ध शळकायी आणण नेभफाज शोता. तो फगगरन जलऱ 
याशत शोता. जांगरात शळकायीवाठी जात अवताना लाटेत अल्टडॉर्ग रा स्जभी आणण 
टेरन ेशी घोऴणा ऐकरी.  

“भाझ्मा शातात वतता अवती ना तय टोऩी ऐलजी भी तमा शय गॅववरयराच 
लय रटकलर ेअवते,” एक भहशरा कुजफजुरी.  

“ळSुSS,” गदीतल्मा एकान ेदटालरे. “गऩगुभान गुडघे टेक आणण ळाांत यशा.” 
अल्टडॉर्ग , फगगरन ककां ला उयीभधीर इतय कुठल्माशी ळशयात ह्मावलरुद्ध 

भोठ्मान े फोरण्माची कुणाची हशांभत नव्शती. कायण शय गॅववरयच े शय वलगत् 
लालयत अवत. एखादी छोटीळी चकू म्शणजे ककभान दशा लऴागचा तुरुां गलाव.    



भध्मप्रशयाच्मा थोडा लेऱ आधीच शय गॅववरेयच्मा नेततृलाखारी 
काशी अचधकायी आणण वैयनकाांची तुकडी अल्टडॉर्ग च्मा टाउन 
शॉरच्मा हदळेने कूच झारी आणण वांचारन कयत चौकात ऩोचरे. 
यतथल्मा उांच वतांबालय गॅववरेयची टोऩी पडकालण्माचे काभ करू 
रागरे. 

“भुखागनो! वाांबाऱून! वाांबाऱून कया!,” काभ शऱूशऱू चारू 
अवल्माने गॅववरेय उवऱरा. “भाझी टोऩी जय खारी ऩडरी तय 
तुभची काशी खैय नाशी,” 



टाउन शॉरच्मा घडाळ्मात फायाचे ठोके ऩडामची लेऱ झारी 
कक शय गॅववरेय तमा खाांफाच्मा रगतच्मा आवनालय मेऊन 
फवे. यतथून जाणायी व्मक्ती टोऩीवभोय गुडघे टेकलून यनघून 
जाई.  

“व्ला!! फशोत खूफ,” तो खुळ शोऊन म्शणे.  



 रोक इकडून यतकडून जाताना चौकात गुडघे टेकलीत आणण 
ळक्म तलेढ्मा रलकय यतथून यनघून जात. यतथल्मा एकाशी 
व्मक्तीची शय गॅववरेयच्मा चेशऱ्माकड े ऩाशण्माची हशांभत नव्शती. 
तमाचा चेशया इतका हशांवत् शोता कक दयूलय उबे अवरेरे शयीण 
देखीर तमारा घाफरून ऩऱून जात अवे.   

टाउन शॉरच्मा घडाळ्मात फायाचे ठोके लाजत अवताना एक 
तरुण डुक्कयाच्मा भागे घाईघाईने ऩऱत गेरा. ऩयांतु टोऩीऩुढे गुडघे 
टेकामचां तो वलवयरा.  

“यनमभ तोडणाऱ्मारा ताफडतोफ अटक कया,” गॅववरय जोयाने 
ओयडरा. “तमाच्मा डुक्कयाराशी ऩकडा.” 

शळऩामाांनी तमारा चशूकडून घेयरां. डुक्कयारा ताब्मात घेतरां 
आणण तमा तरुणारा वाखऱदांडाांनी फाांधरां. एक वांधी देण्मावाठी तो 
तरुण गमालमा करू रागरा. “अळक्म!” शय गॅववरय तमाच्मालय 
खेकवरा.  



तो तरुण गमालमा कयत अवतानाच एक भुरगा यतथून 
ऩऱत गेरा. तमाची भोठी फहशणशी तमाच्मा भागे ऩऱत 
शोती.  

“आताच्मा आता घयी चर,” फहशण तमारा ओयडरी.    
“भुऱीच नाशी,” भुरगा म्शणारा. आणण त े दोघे शय 

गॅववरयच्मा वभोरून लाऱ्माच्मा लेगाने चौकातून ऩवाय 
झारे. टोऩीऩुढे गुडघ्मात लाकामचां त ेदोघेशी वलवरून गेरे.  

“दोघाांना कैद कया,” शय गॅववरयने आसा हदरी.  
फहशण-बाऊ वाखऱदांडाने कैद झारे आणण तमाांना ओढून 

नेण्मात आरां.  



हदलवबयात जे कुणी ऩुरुऴ, स्वत्मा  आणण दशा लऴागलयीर 
भुरे गॅववरय चौकातून जात, त े वलग जण शय गॅववरयच्मा 
टोऩीऩुढे लाकत. कधीकधी तय ते हदलवातून तीन-चाय ककां ला 
तमाऩेषाशी अचधक लेऱा लाकत.  

“शा यनव्लऱ भूखगऩणा आशे,” वलल्मभ टेर  चौकाजलऱ मेत 
अवताना स्जभीरा म्शणारा. त े दोघे जांगरातून आऩल्मा घयी 
ऩयतत शोत.े  

“शय गॅववरय बरे उयीचा गव्शनगय अवेर, ऩण म्शणून आऩण 
काशी तमाच े गुराभ ककां ला नोकय नाशी आशोत. भी तमाच्माऩुढे 
ककां ला तमाच्मा टोऩीऩुढे भुऱीच लाकणाय नाशी.”  



वलल्मभ टेर आणण स्जभी तमा वतांबावभोरून वालकाळ 
चारत ऩुढे गेरे. गॅववरय अजूनशी खुचीलयच फवरेरा शोता. जो 
कुणी तमाच्माऩुढे ककां ला तमाच्मा टोऩीऩुढे गुडघे टेकलत नव्शता 
तमाांना धभकालत शोता. “वलल्मभ टेर, स्जभी टेर, तुम्शी दोघे,” 
तो जोयात ओयडरा. “भाझ्मा टोऩीऩुढे न लाकता ऩुढे जाण्माची 
तुभची हशांभत तयी कळी झारी? तुम्शारा यनमभ भाहशत आशे 
न. चरा, भुकाट गुडघे टेकून लाका.”  

“गुडघे टेका..काम म्शणाराव. भी म्शणतो, अस्जफात नाशी. 
तुझ्मावायख्मा दषु्टाच्मा टोऩीऩुढे भी ककां ला भाझा भुरगा कदावऩ 
लाकणाय नाशी.”    



शय गॅववरय यागाने थयथरू रागरा. आजूफाजूरा उबे अवणाये रोक 
चथजून गेरे. जणू काशी ऩूणग चौकात दगडी ऩुतऱे उबे केरे शोत.े 

“अटक कया तमा दोघाांना,” गॅववरय गुयगुयरा. “पेकून द्मा तमाांना 
दयीत! चाभडी रोऱला! तमाांची नखां उऩटून काढा! 
नाशी..नाशी..थाांफा..तमाऩेषा जावत चाांगरी कल्ऩना भरा वुचरी आशे.” 

“तय तू काम म्शणत शोताव शय टेर कक भी दषु्ट’ आशे. कामदा शा 
ळेलटी कामदा अवतो. ऩण भी तुरा दाखलून देईन कक भी ककती 
यनष्ऩष आणण वज्जन भाणूव आशे ते. तुझ्मा उद्धट आणण 
उभगटऩणाफद्दर भी तुरा अळी शळषा देत आशे कक वाठ ऩालरालरून तू 
तुझ्मा भुराच्मा डोक्मालय ठेलरेल्मा वपयचांदाचे एका यनळाण्माने दोन 
तुकड ेकयामचे. तुरा फाण भायामची पक्त एकच वांधी शभऱेर. तू जय 
वपयचांद फयोफय काऩरे तय तू भुक्त आशेव. इतकच नव्शे तय 
कुणाराशी भाझ्मा टोऩीऩुढे गुडघे टेकण्माची वक्ती काढून टाकरी 
जाईर.”  

“ऩण जय तुरा एका यनळाण्मात शे जभरां नाशी तय तुझा भुरगा 
तुझ्मा शातानी भायरा जाईर ककां ला तुझ्मा भुरारा भी वोडून देईन. 
ऩयांतु शय टेर, तुरा भात् भयेऩमांत तुरुगाांत णखतऩत ऩडाले रागेर. 
आणण शा कामदा आशे तवाच ऩुढे चारू याशीर.“  

 रोकाांभधे खऱफऱ वुरु झारी.  



वलल्मभ टेरने स्जभीकड े ऩाहशरे. तमाची छाती धडधडू 
रागरी. जय भरा शे नाशी जभरां तय?  

स्जभीरा काशी शोऊ नमे म्शणून कुठेतयी राांफलय यनळाणा 
भायामचा आणण तुरुांगात जामचे अवां तमाने ठयलरां. यनदान 
स्जभीची तयी वुटका शोईर आणण तमारा वुखाने जगता मेईर. 
ऩण शा शय गॅववरय वलश्लाव ठेलण्माच्मा रामकीचा आशे का?  

“तुम्शी शे आव्शान वगळ्मा रोकाांवाठी वलीकायामरा शलां, 
फाफा,” स्जभी काकुऱतीने म्शणारा. “भी अस्जफात घाफयणाय 
नाशी. तुम्शी उयीभधीर वलोततभ नेभफाज आशात.”   



वलल्मभ टेरने षणबय वलचाय केरा आणण म्शणारा. “ठीक आशे, 
स्जभी. भी शे करून दाखलीन.” 

शय गॅववरयच्मा चेशऱ्मालय खुनळी बाल हदवत शोत.े  
गॅववरयच्मा एका शळऩामाने एका भोठ्मा झाडाजलऱ स्जभीरा 

उबे केरे. दवुऱ्मा शळऩामाने तमाच्मा डोक्मालय रार वपयचांद ठेलरे. 
वाठ ऩालरे राांफून वलल्मभ टेरने धनुष्मात फाण घारून नेभ 

धयरा. बातमात तमाने अजून एक फाण रऩलून ठेलरा शोता.  
जभाल थोडा भागे गेरा. शय गॅववरय तमाच्मा खुचीत ऩुढे 

लाकरा.        
 



 वलल्मभ टेरने थोडा लेऱ घेतरा. डोऱे 
फायीक करून फाण ज्मा हदळेने जामरा शला 
तमा हदळेने तमाने ऩाहशरे. स्जभीच्मा डोक्मालय 
ठेलरेल्मा वपयचांदाकड े स्वथय नजयेने ऩाहशरे. 
धनुष्म उचररे, ळाांत आणण स्वथयऩणे तमाने 
फाण वपयचांदारा भधोभध काऩेर अळा यीतीने 
ऩकडरे.  

वलल्मभ टेरने फाण भायरा.  



वपयचांदाचे फयोफय भधोभध दोन तुकड ेझारे.  



जभालाने जमजमकाय केरा. स्जभी खुळ झारा. शय गॅववरय  
खुचीतच शडफडरा.  

वलल्मभ टेर आणण स्जभीने आनांदी जभालाऩुढे लाकून 
अशबलादन केरे. तवे्शा नेभका रऩलरेरा दवुया फाण खारी ऩडरा.  

शय गॅववरय उवऱून खुचीलरून उठरा. “तुरा पक्त एक फाण 
भायामची ऩयलानगी शोती, वलल्मभ टेर. भग शा दवुया फाण तू का 
रऩलून ठेलरा शोता?”  

“शा दवुया फाण तुझ्मावाठी शोता, शय गॅववरय. जय ऩहशल्मा 
फाणाने भाझ्मा भुरारा काशी झारां अवतां तय तमा दवुऱ्मा फाणाने 
भी तुझ्मा नयडीचा घोट घेतरा अवता.” 

“दषु्टा!” शय गॅववरय ककां चाऱरा. “अटक कया तमारा. यनमभ 
अस्जफात फदररा जाणाय नाशी. वलग रोकाांना भाझ्मा टोऩीऩुढे 
झुकामराच रागणाय.”  

वलल्मभ टेररा वाखऱदांडाांनी फांद केरां.  



 शरओनाडग एलयेट कपळयनी भुराांवाठी वलवलध प्रकायची 
अनेक ऩुवतके शरहशरी.  फार वाहशतमातीर 
मोगदानावाठी तमाांना अनेक ऩुयवकायाांनी वन्भायनत 
कयण्मात आरे. १९९५  भधे तमाांनी हशर अफुगथनोट 
व्माख्मान हदरे.  १९९१ रा तमाांना कॅथशरक राइब्रयी 
अवोशवएळन तपे “येचगना भेडर” आणण शभनेवोटा 
वलश्लवलद्मारमाचा “केयरन ऩुयवकाय” शभऱारे. १९८९ 
भधे “द लॉशळांगटन ऩोवट” आणण लाशळांगटन डी.वी.  की 
चचल्रने्व फुक चगल्ड, लाशळांगटन डी.वी. माांच्मातपे  
रशरतेतय ऩुयवकाय देण्मात आरा. श्री कपळय आऩल्मा  
ऩतनीवोफत लेवटऩोटग, कनेस्क्टकट इथे याशत शोत.े 

आठलडा उरटून गेरा आणण अचानक जांगराभधून घांटाांचा यननाद 
ऐकू आरा. अल्टडापग , फगगरन आणण उयीभधीर इतय ळशयातीर रोक 
तमा वलरषण फातभीने आनांदनू गेरे. शभगन गॅववरय ठाय झारा शोता. 

वलल्मभ टेरने शळऩामाांना शूर हदरी आणण वाखऱदांड तोडून रेक 
रुझेभ इथीर तुरुगाांच्मा हदळेने जाणाऱ्मा फोटीतून तमाने खलऱरेल्मा 
ऩाण्मात उडी भायरी. शळऩामाांची तुकडी घेऊन गॅववरय वलत: तमाच्मा 
ळोधात यनघारा.  

जांगरातल्मा यवयवीत झाडाऩावून फनलरेरे धनुष्म आणण फाण 
घेऊन वलल्मभ टेर शभगन गॅववरयची लाट ऩशात थाांफरा. वैयनकाांची 
तुकडी एका अरुां द ऩामलाटेने जात अवताना वलल्मभ टेरने फाण वोडरा 
आणण तो फयोफय शभगन गॅववरयच्मा छातीत घुवरा.  

रोकाांची दषु्ट आणण अतमाचायी गॅववरयऩावून कामभची वुटका 
झारी.  

वलल्मभ टेर वलजेतमाच्मा थाटात घयी ऩयतरा.  
  
 


